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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 

  

CLORI PEROZA, PREFEITA MUNICIPAL DE IPUAÇU - SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 

artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS 

CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA, PRÁTICA, DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do Edital de 

Processo seletivo 01/2020, conforme segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001 

Requer a candidata nº 0225 a revisão de sua nota da prova objetiva e de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que a nota da 

candidata está de acordo com as marcações em seu cartão resposta, totalizando nota 4,50. Sendo assim, a nota 

da prova de títulos da candidata não foi atribuída, visto que a candidata se encontra reprovada, conforme 

menciona o item 6.5, senão vejamos: 

 
6.5. Prova de Títulos (PT) para os cargos de Professor, de caráter exclusivamente 

classificatório para todos os candidatos aprovados na prova objetiva. (grifo nosso). As 

normas para realização da prova de títulos estão no anexo IV deste edital. 

 

RECURSO 002 

Requer a candidata nº 0365 a revisão de sua nota da prova objetiva. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que a nota da 

candidata está de acordo com as marcações em seu cartão resposta. A candidata pode fazer a conferência com o 

cartão resposta, disponível na área do candidato e o gabarito definitivo. 
 

RECURSO 003 

Requer a candidata nº 0014 a revisão de sua nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que a nota da 

candidata está de acordo com os documentos enviados para prova de títulos. 
 

RECURSO 004 

Requer a candidata nº 0021 a revisão de sua nota da prova de títulos. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Recurso assiste a recorrente, visto que a candidata enviou 

certificado de Pós-Graduação, o qual deve computar 3,0 pontos. A nota de títulos da candidata está publicada 

com apenas 1,0 (um) ponto, o que se refere ao tempo de serviço. Atribuir nota 4,0 para prova de títulos da 

candidata e reclassificá-la.  
 

 

 

Ipuaçu, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

CLORI PEROZA 

Prefeita Municipal 

 


